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  چکیده

 .اسـت  تولید افزایش در مؤثر راهکارهاي از تکمیلی آبیاري جمله از آبیاري صحیح هايمدیریت است، باالها دگیبارن پراکنش میزان که مناطقی در

 هـاي بلـوك  طـرح  صورتبه آزمایش یک روهان هپاییز کلزا آب وريبهره و عملکرد بر رشد مختلف مراحل در تکمیلی آبیاري اثر بررسی منظوربه

 در آبیاري دو )،I3( غالف پرشدن مرحله آبیاريتک )،I2( گلدهی مرحله در آبیاريتک )،I1( دیم شامل؛ آبیاري تمدیری تیمار پنج با تصادفی کامل

 اجـرا  لرسـتان  دانشـگاه  تحقیقـاتی  مزرعه در )I5( دانه پرشدن و غالف پرشدن گلدهی، مراحل در آبیاري سه )،I4(ی گلده و غالف پرشدن مراحل

 I1 تیمـار  در بـود.  دارمعنـی  درصـد  یـک  سـطح  در آبیاري مختلف تیمارهاي تأثیر داد، نشان بررسی مورد فاتص براي واریانس تجزیه نتایج شد.

 58/53 و 95/50 ،62/44 میـزان بـه  I5 تیمـار  بـه  نسـبت  ترتیببه که آمد،دست به روغن عملکرد و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد میزان کمترین

 بـه  نسـبت  درصد 23/20 و 22/13 ترتیببه روغن عملکرد و دانه عملکرد غالف شدن پر مرحله در یاريآبتک اعمال با شد. مشاهده کاهش درصد

 و دانـه  عملکـرد  بـه  نسبت ترتیببه مترمکعب بر کیلوگرم 073/0 و 252/0 مقدارهاي با  I5 تیمار در کل وريبهره بیشترین یافت. فزایشا I1  تیمار

آبیـاري  تعـداد  چه هر بنابراین ،شودمی عملکرد کاهش موجب کلزا زایشی مراحل در خشکی تنش اینکه به توجه با کلیطور به آمد.دست به روغن

  داشت. خواهیم باالتري عملکرد باشد بیشتر کلزا زایشی مراحل در ها

  

  

  

 آبی تنش بیولوژیک، عملکرد روغن، عملکرد ،آبیاريتک :يدیکل يهاهواژ
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  مقدمه

 هـاي زمسـتان  و خشکوگرم هايتابستان شامل که هاییاقلیم در

 بـا  متناسـب  بـارش  زمانی توزیع که شرایطی در هستند مرطوب

 حسـاس  مراحـل  در رطوبـت  کمبود دلیلهب نباشد، گیاه آبی نیاز

 یافـت  خواهـد  کاهش شدتبه محصول کیفیت و عملکرد رشد،

 از آبیـاري  صـحیح  يهـا مـدیریت  شرایط، اینگونه در ).25 و 2(

 بـراي  مهـم  راهکارهـاي  از یکی تواندمی تکمیلی، آبیاري جمله

 آبیــاري از منظــور ).27 و 17( باشــد محصــول حــداکثر تولیــد

 قطـع  بـارش  کـه  اسـت  مواقعی در گیاه آبی نیاز تأمین تکمیلی،

 بـه  گیاه حساس مراحل شناخت بنابراین ).30 و 21( است شده

   بسـیار  مراحـل،  ایـن  در تکمیلـی  آبیاري اعمال منظوربه آبی،کم

   در آب محـدودیت اي دانـه  گیاهـان  مورد در .است اهمیت حائز

   قــرار تـأثیر  تحـت  را دانـه  کیفیــت و کمیـت  رشـد،  دوره طـول 

   متوقـف  دانـه  رشد دانه، پرشدن مرحله در که ايگونهبه ،دهدمی

   مباحـث  در مهـم  عملکرد دلیلبه روغنی، هايدانه ).33( شودمی

ـ  زیـادي  تقاضـاي  با جهان، سراسر در اي،تغذیه    هسـتند  روهروب

   سـویا  از بعد دانه روغن میزان درصد 30-45 داشتن با کلزا ).3(

   ).20 و 18( اسـت  روغن ولیدت زمینه در مهم زراعی گیاه دومین

   گسـترده  دامنـه  جملـه  از زراعـی  خاص هايویژگی با کلزا گیاه

   دو بودن دارا و هوایی و آب شرایط و هااقلیم انواع به سازگاري

   منـاطق  در زراعـی  تنـاوب  برنامه در تواندمی بهاره و پاییزه رقم

ـ  کلـزا  گیاه بر آبی تنش اثر ).16 و 6 ،4( بگیرد قرار مختلف  ز،نی

 رشد مراحل و تنش مدت و شدت هوا، و آب ژنوتیپ، از تابعی

 از تـر مهـم  بسـیار  تـنش  وقـوع  زمـان  میان این در که است گیاه

 شـدن  پر و تشکیل گلدهی، مراحل ).26 و 1( است تنش شدت

 ،9( هسـتند  آبـی  تـنش  وقوع به نسبت کلزا حساس مراحل دانه

 کشــت ییزپــا فصــل در عمومــاً کلــزا کــه آنجــایی از .)28 و 15

 از آن آبـی  نیـاز  از درصـدي  سـاالنه  بارندگی به بسته وشود می

 آبیـاري  آن عملکـرد  افزایش براي شودمی تأمین بارندگی طریق

 این در متعددي تحقیقات رواین از ،است مناسبی ۀگزین تکمیلی

 در کـه  شـد  داده نشـان  پژوهشـی  در است. گرفته صورت زمینه

 کردن طوالنی اثر در را غالف عدادت کلزا آبیاري باران، پر شرایط

 سـطح  ایجـاد  اثر در را غالف در دانه تعداد نیز و گلدهی مرحله

 زمـان  تـرین حساس ).5(دهد می افزایش گلدهی زمان در باالتر

 و بـوده  بنـدي غـالف  اوایـل  و گلدهی مرحله کلزا، آبیاري براي

 درنتیجـه  و غـالف  تعـداد  افـزایش  باعث مراحل این در آبیاري

 تـنش  اثـر  روي کـه  تحقیقـی  در .شـود می دانه عملکرد یشافزا

 کمبـود  کـه  شد گزارش گرفت، صورت کلزا عملکرد بر خشکی

 وزن غالف، در دانه تعداد بیولوژیک، عملکرد کاهش باعث آب

 منظـور بـه  ).14(شـود  مـی  روغـن  و دانـه  عملکرد تیجهندر دانه

 طحسـ  دو با پژوهشی خشکی تنش شرایط در کلزا ارقام ارزیابی

 از آبیـاري  قطـع  صـورت به خشکی تنش و معمول شامل آبیاري

 شـد  داده نشـان  پژوهش این در شد. انجام دهیخورجین مرحله

   هـاي شـاخه  تعـداد  بوتـه،  ارتفـاع  کاهش سبب خشکی تنش که

   خورجین، در دانه تعداد بوته، در خورجین تعداد بوته، در فرعی

   داشـت بر شـاخص  افـزایش  و روغـن  عملکـرد  و دانـه  عملکرد

   آبیـاري  مختلـف  مراحـل  اثـر  بررسـی  منظـور بـه  ).13( شودمی

ــی ــرد روي تکمیل ــزاي عملک ــاره، کل ــی به ــتگاه در تحقیق    ایس

   چهـار  تحقیـق  این در شد. انجام مراغه دیم کشاورزي تحقیقات

 ،30 مقـادیر  و (دیـم)  آبیـاري  بدون شامل آبیاري مدیریت سطح

 شـد.  اعمـال  رشـد  مختلف مراحل در آبیاري مترمیلی 90 و 60

 متـر میلـی  90 میـزان  در دانـه  عملکـرد  بیشـترین  داد نشان نتایج

 سـاله  دو آزمایش یک ).31( شد حاصل گلدهی ۀمرحل و آبیاري

 عملکرد اجزاي و عملکرد بر تکمیلی آبیاري تأثیر تعیین منظوربه

 ترکیـه  هـاران  دشـت  خشـک نیمـه  هوایی و آب شرایط در کلزا

 درصد 100 و 75 ،50 ،25 ،0 شامل آبیاري تیمارهاي .شد انجام

 هـر  کـه  داد، نشـان  نتـایج  بود.  A کالس تشت از تبخیر مقادیر

 ارتفـاع  افـزایش  باعـث  داريمعنـی طـور  به اضافی آبیاري سطح

 اگرچـه  شـد.  تـوده  زیسـت  و عملکرد دانه، هزار وزن محصول،

 داد، نشـان  نتـایج  اما ،شودمی تلقی خشکی به مقاوم گیاهی کلزا

 اجـزاي  بـر  داريمعنـی  تـاثیر  گیاه رشد سریع مراحل رد آبیاري

 تـأثیر  بررسـی  هدف با پژوهشی ).7( داشت عملکرد و عملکرد

 سـال  دو در کـرج  در کلـزا  روغـن  و دانه عملکرد بر آب کمبود

 و آبیـاري  سـطح  چهـار  شامل پژوهش این گرفت. انجام زراعی
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 دعملکـر  کـاهش  بیشترین که داد نشان نتایج بود. کلزا رقم شش

 سال در و درصد 44/30 مقدار به لیکورد رقم براي اول سال در

 قطـع  شـرایط  در درصـد  27/50 مقـدار  به زرفام رقم براي دوم

 در تکمیلـی  آبیـاري  تـأثیر  ).20( بود دهیساقه مرحله از آبیاري

 و دانـه  روغـن  میـزان   دانـه،  عملکـرد  بـر  زایشـی  رشـد  مرحله

 زراعـی  سال در وکاپیا رقم کلزا انرژي کارآیی و روغن عملکرد

دسـت  بـه  نتایج اساس بر و بررسی سلسله شهرستان در 94-93

 خـورجین،  در دانـه  تعداد سطح، واحد در خورجین تعداد آمده

 میـزان  برداشـت،  شـاخص  بیولوژیـک،  عملکـرد  هزاردانه، وزن

 تحـت  درصد یک احتمال سطح در روغن عملکرد و دانه روغن

 منظـور بـه  آزمـایش  یـک  ).8( گرفـت  قرار تکمیلی آبیاري تأثیر

 بـر  گیـاه  فاصـله  و ردیـف  فاصـله  آبیـاري،  سـطح  تأثیر بررسی

 کشـاورزي  دانشـگاه  در کلـزا،  آبیـاري  آب وريبهـره  و عملکرد

 آبیـاري  سـطح  دو آزمـایش  ایـن  در .شـد  اجرا عبدالعزیز پادشاه

 و 40 ،20 ردیـف  ۀفاصـل  سه مزرعه، ظرفیت درصد 65 و 100

متـر  سـانتی  20 و 10 ،5 گیاهـان  نبـی  ۀفاصل سه ومتر سانتی 60

 65 آبیـاري  سـطح  کـه  داد نشان نتایج گرفت. قرار بررسی مورد

 بوتـه،  در دانـه  عملکـرد  کـاهش  سـبب  مزرعـه  ظرفیـت  درصد

 آب وريبهـره  افـزایش  و دانـه  روغن درصد و کل دانه عملکرد

 بـین  فاصـله  و ردیـف  فاصـله  کاهش همچنین، .شودمی آبیاري

 کـه  درحـالی شـود  می بوته در دانه ردعملک کاهش باعث گیاهان

دهـد  مـی  افـزایش  را آبیـاري  آب وريبهـره  و دانـه  کل عملکرد

 یـک  عنـوان بـه  تکمیلـی  آبیاري شد مالحظه که طورهمان ).11(

 عملکـرد  افـزایش  سـبب  توانـد مـی  مزرعـه  در مدیریتی راهکار

 هکتار 2000 کشت زیر سطح با لرستان استان در .شود محصول

 وجـود  با و گرفته صورت پاییز ابتداي در کلزا شتک عموما کلزا

 مراحل هاسال اکثر در بهار اوایل و زمستان در زیاد يهابارندگی

 از .است خشکی ةدور با مصادف کلزا غالف شدن پر و گلدهی

 نقـاط  از برخـی  در ابتـدا  همـان  از منطقه کشاورزان دیگر سوي

 از بسـیاري  رد کـه  آورنـد مـی  روي متوالی هايآبیاري به استان

 ايمنطقـه  بررسـی  مسـائل  این به توجه با ندارد. ضرورتی مواقع

 نیـز  و عملکـرد  افـزایش  منظـور بـه  کلزا آبیاري صحیح مدیریت

 بررسـی  به حاضر تحقیق لذا است. ضروري آب وريبهره بهبود

 (رقـم  کلزا عملکرد بر تکمیلی آبیاري مختلف هايمدیریت تأثیر

 مناسـب  عمق و زمان تعیین هدف با آبادخرم شرایط در روهان)

  پردازد.می عملکرد حداکثر به دستیابی براي تکمیلی آبیاري

  

  هاروش و مواد

 و کشـاورزي  دانشـکده  تحقیقـاتی  مزرعـه  در حاضـر  مطالعه

 48 جغرافیـایی  مختصـات  بـا  لرسـتان  دانشـگاه  طبیعی منابع

 و شـمالی  دقیقـه  26 و درجـه  33 و شرقی دقیقه 15 و درجه

 در دانشـکده  گرفـت.  انجام دریا سطح از متري 1147 ارتفاع

 جــاده 12 کیلــومتر در و آبــادخــرم شهرســتان غربــی شــمال

 طـول  در منطقـه  اقلیمی اطالعات .است شده واقع اندیمشک

 مجاورت در که آبادخرم هواشناسی ایستگاه از آزمایش ةدور

 تعیـین  بـراي  ).1 (جـدول  شد استخراج است، واقع دانشکده

 از قبـل  و کـار  ابتداي در تحقیقاتی مزرعه كخا خصوصیات

 صـورت  بـرداري نمونـه  مزرعـه  مختلـف  نقاط از کلزا کشت

 بـر  .اسـت  شـده  ارائـه  2 جدول در آن آنالیز نتایج که گرفت

 برطـرف  بـراي  کـود  الزم مقـادیر  خاك آزمایش نتایج اساس

 اضـافه  مزرعه خاك به ازکشت قبل کلزا، ياتغذیه نیاز کردن

 12 تـاریخ  در روهـان  رقم هپاییز کلزاي هشپژو این در .شد

 شـخم،  زمـین  ابتـدا  منظـور  ایـن  براي شد. کشت 1397 مهر

 سـپس  و هافارو ایجاد و تسطیح منظوربه کشیماله و دیسک

 .شــد ایجــاد متــر 5/2×4 مســاحت بــه آزمایشــی هــايکــرت

 ۀفاصل یکدیگر روي آزمایش تیمارهاي اثرات کنترل منظوربه

 کـرت  هـر  شد. گرفته درنظر متر 2 هم از آزمایشی يهاکرت

 عمـق  در کلـزا  بـذر  و تقسیم بسته انتها فارو پنج به آزمایش

 غرقابی روشبه آبیاري پژوهش در شد. کشتمتر سانتی 5/2

 بـراي  استفاده مورد آب کیفی خصوصیات برخی و شد انجام

 سـطح  پنج در تحقیق این ).3 (جدول شد سنجیده نیز آبیاري

بـه  تکمیلـی  آبیـاري  )،1I( دیـم  کشت شامل آبیاري ریتمدی

بـه  تکمیلی آبیاري )،2I( گلدهی مرحله در مترمیلی 30 میزان

   شـــــدن پـــــر مرحلـــــه در متـــــرمیلـــــی 30 میـــــزان
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 . پارامترهاي هواشناسی منطقه در طول دوره رشد1جدول 

  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  ابان  مهر  پارامتر هواشناسی

  C0(  15/22  8/13  59/8  09/6  49/6  26/7  27/12  78/17  42/26میانگین درجه حرارت (

  32/33  73/55  45/69  02/66  34/67  55/69  22/74  12/65  95/30  )%میانگین رطوبت نسبی (

  48/2  94/6  19/7  7  49/5  23/5  47/4  67/5  03/7  میانگین سرعت باد

  mm(  04/9  11/139  8/150  03/127  2/115  9/96  1/309  1/6  0مجموع بارندگی (

  

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه .2جدول 

 pH بافت خاك  عمق خاك
EC  

)1-m S(d  
OC  
%  

N% 
)1-(mg kg  

P%  
)1-(mg kg  

K%  
)1-(mg kg  

bρ  
)3-(gr cm 

FC 

  حجمی)%(

PWP 

  حجمی)%(

  5/14  6/25  12/1  545  24  09/0  97/0  95/0  52/7  رسی-لوم  30-0

  4/14  26  13/1  295  13  08/0  78/0  64/0  71/7  رسی-لوم  60-30

  

 . خصوصیات کیفی آب آبیاري در طول فصل3جدول 

PH EC (dS/m)  TDS (meq/l)  (meq/l) 2+Ca (meq/l) 2+Mg (meq/l) +Na SAR  

7  6/0  397  6/4  6/1  28/1  73/0  

  

 پـر  مرحلـه  در مترمیلی 30 میزان به تکمیلی آبیاري )،3I(ف غال

 درنهایـت  و )4I( گلـدهی  مرحلـه  در مترمیلی 30 و غالف شدن

 در دانـه)  شدن پر و غالف شدن پر (گلدهی، نوبت 3 در آبیاري

 هـاي بلـوك  طرح قالب در )،5I(متر میلی 30 میزان به مرحله هر

 تعیـین  بـراي  .)1 (شکل شد انجام تکرار سه در و تصادفی کامل

 عمـق  عنـوان به خاك رطوبت کمبود مرحله، هر در آبیاري عمق

 شـد.  گرفتـه  درنظـر  گیـاه  آبی نیاز درصد 100 معادل و لصخا

 رطوبـت  کمبـود  آبـی،  نیـاز  درصـد  100 تیمار به دستیابی براي

   :شد محاسبه زیر معادله از استفاده با گیاه، ریشه عمق در خاك

)1(                                                ρb.Dr )iθ -fcθ =(nd  

 :iθ زراعـی،  ظرفیـت  حد در رطوبت وزنی ددرص :fcθ باال: رابطه در

ــت ــک خــاك در موجــود رطوب ــل روز ی ــاري، از قب  جــرم :ρb آبی

 ارتفـاع  :Dr مکعـب)،  متـر سـانتی  بر (گرم خاك ظاهري مخصوص

ــؤثر ــرســانتی ( ریشــه م ــان، )4( جــدول ).مت ــدار زم ــاري مق  و آبی

 نشـان  مختلـف  هـاي تیمـار  در را مربوطـه  فنولوژیـک  خصوصیات

 کاشـت  خط دو حذف با محصول برداشت فصل، انپای در .دهدمی

 خـط  سـه  از مترمربـع  یـک  معـادل  سـطحی  از کرت هر اطراف از

 عملکـرد  آزمایشگاه به انتقال از پس و گرفت صورت داخلی کاشت

 هزار وزن بوته، ارتفاع دانه، روغن عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک،

 درنهایـت  شـد.  گیـري انـدازه  دانه روغن درصد و غالف طول دانه،

 هـاي شاخص آب وريبهره روي مختلف هايتیمار اثر بررسی براي

  :شد محاسبه زیر صورتبه آب وريبهره

)2      (                                                  I /Y  IWP  

)3(            P                                                     /Y  pWP  
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  . نقشه کلی طرح1شکل 

  

 . زمان، مقدار آب آبیاري و خصوصیات فنولوژیک در تیمارهاي مختلف4جدول 

 خصوصیات فنولوژیک  تعداد روز بعد از کشت  تاریخ آبیاري  )mmمقدار آب آبیاري (  تیمار

I1 -  -  -  -  

I2  30  8/2/98  206  گلدهی 

I3  30  22/2/98  221  پرشدن غالف 

I4  60  
8/2/98  

22/2/98  

206  

221  

  گلدهی

 پرشدن غالف

I5 90  

8/2/98  

22/2/98  

8/3/98  

206  

221  

239  

  گلدهی

  پرشدن غالف

 پرشدن دانه

  

)4                              (P+I)                      /Y  (P+I)WP  

   یـا  هکتـار)  در (کیلـوگرم  روغـن  عملکـرد  :Y بـاال:  روابط در

   (متـر  آبیـاري  آب میـزان  :I هکتار)، در (کیلوگرم دانه عملکرد

  هکتـار)،  در مکعب (متر باران آب میزان :P هکتار)، در مکعب

I+P: هکتـار)،  در مکعب (متر باران + آبیاري آب میزان IWP :   

ــره ــاري آب وريبه ــر در (کیلــوگرم آبی    :pWP مکعــب)، مت

ــاران آب وريبهــره ــوگرم ب ــر در (کیل    :WP(P+I) و مکعــب) مت

   ایـن  در .اسـت  مکعـب)  متـر  در (کیلـوگرم  کـل  آب وريبهره

   سـطح  در SPSS افـزار نـرم  بـا  طـرح  تحلیـل وتجزیـه  پژوهش

ــال ــد 99 احتم ــام درص ــد انج ــت و ش ــراي درنهای ــ ب    ۀمقایس

  کمکبه نمودارها رسم شد. استفاده دانکن آزمون از هامیانگین

EXCEL گرفت. صورت 

  

  بحث و نتایج

   داد نشـان  آبیـاري  مختلـف  هـاي یریتمد واریانس تجزیه نتایج

   بیولوژیـک،  عملکـرد  دانـه،  عملکـرد  بـر  آبیـاري  تیمارهاي تأثیر

   و غـالف  طـول  دانـه،  هـزار  وزن بوتـه،  ارتفـاع  روغن، عملکرد

   بـود  دارمعنـی  درصـد  یـک  آمـاري  سـطح  در دانه روغن درصد
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 د کلزاتیمارهاي آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکر تأثیر. تجزیه واریانس 5 جدول

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

          میانگین مربعات   

  عملکرد 

  دانه

  عملکرد 

  بیولوژیک

  عملکرد 

  روغن

ارتفاع 

  بوته

وزن هزار 

  دانه

طول 

 غالف

درصد 

 روغن دانه

  834/8** 504/1**  79/0**  126/0**  563/79431**  322/23406775**  745/679578**  4  تیمار

 882/0 040/0  001/0  001/0  978/1026  533/305375  576/5617  10  خطا

 0/0 0/0  3/0  7/0  1/2  9/1  3/1   ضریب تغییرات

  

 یصفات مـورد بررسـ   نیانگیم ۀسیاساس مقا نی). بر ا5(جدول 

 ارائه 2 شکل در آن نتایج و شد انجام دانکن آزمون از استفاده با

 مقـدار  بیشـترین  اسـت  مشـخص  شـکل  در کـه  گونههمان .شد

 کـه  يطـور بـه  شد حاصل آبیاري بار 3 یمارت در مختلف صفات

 ایـن  در روغن عملکرد و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد میزان

 کیلـوگرم  667/766 و 047/14204 ،111/2631 ترتیببه شرایط

 یـک  آمـاري  سـطح  در تیمارهـا  سایر با و آمددست به هکتار در

 کمتـرین  دیگـر  طـرف  از داد. نشـان  داريمعنـی  تفـاوت  درصد

دست به (دیم) آبیاري بدون تیمار در بررسی مورد صفات مقادیر

 عملکـرد  و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد دیم شرایط در آمد.

 کیلـوگرم  902/355 و 406/6967 ،027/1457  ترتیـب به روغن

 میـزان بـه  آبیـاري  بـار سـه  شـرایط  بـه  نسبت که بودند هکتار در

 شـد.  دهمشـاه  عملکـرد  کاهش درصد 58/53 و 95/50 ،62/44

 حـاالت  ایـن  در کـه دهـد  مـی  نشان 4I  و 2I، 3I تیمار 3 ۀمقایس

 در روغـن  عملکـرد  و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد بیشترین

4I  کیلـوگرم  294/576 و 665/10338 ،22/2122 هـاي مقـدار  با 

معنـی  تفـاوت  آبیـاري تک تیمارهاي با و آمددست به هکتار در

 سه تیمار بین نیز دانه هزار وزن و بوته ارتفاع براي داشت. داري

معنـی  تفـاوت  تکمیلی آبیاري تیمارهاي و دیم تیمار آبیاري، بار

 در متـر  31/1 کمتـرین  و متر 88/1 بوته ارتفاع بیشترین بود. دار

 و )19( همکـاران  و نـوري  بـود.  دیـم  و آبیاري بارسه تیمارهاي

 نبـی  دادند نشان خود هايبررسی در )32( همکاران و توحیدي

 در دارد. وجود داريمعنی همبستگی بوته ارتفاع و آبیاري تعداد

 وزن کمتـرین  و گـرم  77/3 دانه هزار وزن بیشترین پژوهش این

 بود. دیم تیمار و آبیاري بارسه تیمارهاي در گرم 36/3 دانه هزار

 و گلدهی ۀمرحل 2 در کلزا آبیاريتک ۀمقایس روغن عملکرد در

 152/446 میزانبه عملکرد بیشتریندهد می نشان غالف پرشدن

 بـا  داريمعنـی  تفـاوت  کـه  بود غالف پرشدن تیمار در کیلوگرم

 سـطوح  اثر بررسی با )23( مندهام و رائو نداشت. گلدهی تیمار

ــاري مختلـــــف ــر آبیـــ ــرد بـــ ــزا روغـــــن عملکـــ    کلـــ

   کلـزا  رشـد  انتهـایی  و زایشـی  مراحـل  در تـنش  که دادند نشان

ــه روغــن عملکــرد کــاهش ســبب ــز دان    اعمــال .شــودمــی اکل

   داريمعنـی  طـور بـه  را کلـزا  دانـه  روغن درصد تکمیلی، آبیاري

   روغن درصد آبیاري بار سه و دو اعمال کهطوريبه داد. افزایش

   افـزایش  دیم تیمار به نسبت درصد 7/4 و 72/2 ترتیببه را دانه

   تیمـار  و آبیـاري  بـار  دو تیمـار  کـه  داد نشان نتایج همچنین داد.

   در اخـتالف  هم با درصد 2 غالف پرشدن ۀمرحل رد آبیاريتک

   50 آبیـاري  بـار  دو تیمار که درصورتی دارند، دانه روغن درصد

   غالف پرشدن ۀمرحل در آبیاري تیمار به نسبت بیشتر آب درصد

   تحقیق نتایج با امر این است. کرده دریافت تیمار اعمال طول در

   آب کمبود ایطشر در کلزا دانه روغن تولید کاهش بر مبنی دیگر

   و غـالف  شـدن  پـر  ۀمرحلـ  خصوصـاً  رشـد  حساس مراحل در

   تفـاوت  ،آبیـاري تـک  تیمارهاي بین ).29( دارد مطابقت گلدهی

   آبیـاري تـک  کفایـت  معناي به این که ،شدن دارمعنی غالف طول

   اسـت.  غـالف  شـدن  پـر  یـا  گلدهی حساس مراحل از یکی در

ــین ــی در همچن ــرایط در تحقیق ــنش ش ــاهش آب ت ــدا ک    دتع
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 هاي مختلف بر صفات مختلف کلزاآبیاري تأثیر. 2ل شک
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  وري آب کلزاتیمارهاي آبیاري بر بهره تأثیر. تجزیه واریانس 6 جدول

درجه   منابع تغییرات

  آزادي

        میانگین مربعات   

وري آبیاري بهره

  رد دانه)(عملک

وري آبیاري بهره

  (عملکرد روغن)

وري باران بهره

  (عملکرد دانه)

وري باران بهره

  (عملکرد روغن)

وري کل  بهره

  (عملکرد دانه)

وري کل بهره

  (عملکرد روغن)

  001/0** 005/0**  001/0**  007/0**  055/1**  955/13**  4  تیمار

  000/0  000/0  000/0  000/0  002/0  004/0  10  خطا

  63/20  56/5  61/19  29/5  59/1  68/0   تغییرات ضریب

  

 شده گزارش غالف طول و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف

   ).22و  18، 12، 10( است

دهـد  مـی  نشان آبیاري مختلف هايتیمار بررسی کلی طوربه   

 تیمارهـاي  در روغن عملکرد و دانه عملکرد کاهش با وجود که

 آب کمبـود  شـرایط  در آبیـاري  بـار  3 تیمار به نسبت آبیاريتک

 و رائـو  .اسـت  دیـم  شـرایط  بـه  نسبت مناسبی ۀگزین آبیاريتک

 نوبـت  یـک  کـه  کردند مالحظه خود مطالعه در نیز )24( مندهام

 مشـاهده  هـا آن کنـد، نمـی  کفایـت  عملکـرد  افزایش براي آبیاري

 عملکـرد  تغییـر  گلـدهی  زمان در آبیاري نوبت یک با که کردند

 در دانه تعداد و غالف تعداد آبیاري نوبت سه با لیو بود، ناچیز

  یافت. افزایش غالف

 نشـان  آبیـاري  مختلـف  هايمدیریت واریانس تجزیه نتایج   

 یـک  سـطح  در آب وريبهـره  بـر  آبیـاري  تیمارهـاي  تأثیر داد

 ۀمقایسـ  بنـابراین  ).6 (جـدول  اسـت  دارمعنـی  آمـاري  درصد

 شد انجام دانکن زمونآ از استفاده با نظر مورد صفات میانگین

 بیشـترین  اسـت.  شـده  ارائـه  5 تـا  3 هايشکل در آن نتایج و

 روغن عملکرد و دانه عملکرد براي آبیاري آب وريبهره مقدار

 ترتیـب بـه  شـرایط  این در که يطوربه شد حاصل 3I تیمار در

 ۀمقایسـ  آمد.دست به مکعب متر در کیلوگرم 487/1 و 407/5

 آب وريبهـره  حاالت این در کهدهد می نشان  5I و 4I تیمار 2

 نتـایج  داشـت.  داريمعنـی  تفـاوت  دانـه  عملکرد براي آبیاري

 وريبهره بیشترین که داد نشان باران وريبهره میانگین ۀمقایس

 ترتیـب به 5I تیمار را دانه عملکرد و روغن عملکرد براي باران

 ۀسمقای داشت. مکعب متر بر کیلوگرم 28/0و  08/0 مقادیر به

 وريبهره مقدار بیشترین که داد نشان نیز 4I  و 2I، 3I هايتیمار

 و داشـت  4I تیمار را روغن عملکرد و دانه عملکرد براي باران

 تـأثیر  ۀمقایس داشت. داريمعنی تفاوت آبیاريتک تیمارهاي با

بهـره  بیشـترین  کـه  داد نشان کل وريبهره بر آبیاري تیمارهاي

 کیلـوگرم  073/0 و 252/0 مقـدارهاي  با 5I تیمار در کل وري

دست به روغن و دانه عملکرد به نسبت ترتیببه مکعب متر بر

 سـطح  در دارمعنـی  تفاوت 4I  و 1I، 2I، 3I تیمارهاي با که آمد

 کل وريبهره کمترین دیگر سوي از داشت. درصد یک احتمال

 متـر  بـر  کیلـوگرم  037/0 و 153/0 مقـدارهاي  بـا  1I تیمار در

   نســــــــــبت ترتیــــــــــببــــــــــه مکعــــــــــب

   5I تیمـار  بـه  نسـبت  کـه  آمددست به روغن و دانه عملکرد به

 خـوبی بـه  کـه  داشـت  کاهش درصد 32/49 و 28/39 ترتیببه

ــانگر ــأثیر بی ــاري ت ــر مناســب آبی    آب وريبهــره و عملکــرد ب

  .است

  

  گیرينتیجه

 آبیـاري  هـاي تیمـار  ارزیـابی  بـراي  پـژوهش  این نتایج با مطابق

 شـرایط  در عملکـرد  و آب وريبهره خصشا اساس بر تکمیلی

 مرحلـه  در آبیـاري  نوبـت  یـک  انجام با توانمی آب محدودیت

 بـه  نسـبت  را کلزا روغن عملکرد و دانه عملکرد غالف، پرشدن

طـور  به داد. افزایش درصد 23/20 و 22/13 ترتیببه دیم کشت

   غالف، پرشدن و گلدهی مراحل در آبیاري دو تیمارهاي در کلی
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  وري آب آبیاري در کشت کلزاهاي مختلف آبیاري بر بهرهمدیریت تأثیر. 3 شکل

  

  
  وري آب باران در کشت کلزاهاي مختلف آبیاري بر بهرهمدیریت تأثیر. 4شکل 

 

  
  وري آب کل (آبیاري+ باران) در کشت کلزاهاي مختلف آبیاري بر بهرهمدیریت تأثیر. 5شکل 

  



  1400 هارب/  ولاشماره /  نجمپنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و 
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 مرحلـه  در آبیـاري تـک  و فغـال  پرشـدن  مرحله در آبیاريتک

مـی  لذا شد. حاصل باالتري عملکرد دیم تیمار به نسبت گلدهی

 مراحـل  در خشـکی  تـنش  اینکـه  بـه  توجـه  با داشت بیان توان

 مراحل این درنتیجه ،شودمی عملکرد کاهش موجب کلزا زایشی

 چـه  هـر  بنابراین هستند. خشکی تنش به کلزا حساس مراحل از

 عملکـرد  باشـد  بیشـتر  کلـزا  زایشـی  راحـل م در هاآبیاري تعداد

 مـدیریت  هايبرنامه در شودمی پیشنهاد داشت. خواهیم باالتري

   .شود بیشتري توجه هاشاخص این به آبیاري
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Abstract 

In areas with high rainfall distribution, proper irrigation management, including complementary irrigation, is one of the 
effective strategies to increase crop production. In order to investigate the effect of supplementary irrigation in different 
growth stages on the yield and water productivity of Autumn rapeseed, an experiment in the form of a complete 
randomized block design with five irrigation management treatments including rainfed (I1), single irrigation at 
flowering stage (I2), single Irrigation at pod filling stage (I3), two irrigation at pod filling stage and flowering (I4), three 
irrigation at flowering,  and pod filling and grain Filling stages (I5) was carried out at Lorestan University Research 
Field. Results showed that there was a significant difference between the effects of different irrigation treatments at 1% 
level. The lowest grain yield, biological yield and oil yield were obtained in I1 treatment with 44.62%, 50.95% and 
53.58% decrease, as compared to I5 treatment. The results also showed that by applying irrigation at pod filling stage, 
grain yield and oil yield were increased by 13.22% and 20.23%, as compared to I1 treatment. The highest total 
productivity for the grain yield and oil yield was obtained in I5 treatment with 0.252 and 0.073 kg / m3. In general, due 
to the fact that drought stress in rapeseed calving stages reduces yield, the higher the number of irrigations in rapeseed 
calving stages, the more the yield. 
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